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 املعريف املستىي تنمية يف تعليمي برنامج فاعلية مدي
 احلياة جىدة علً وأثره عقليا   املعاقني التالميذ ألمهات

 
 
 لديهن

تنمية ىدؼ البحث إلى دراسة فاعمية برنامج تعميمي في  _الممخص
المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان كأثره عمى جكدة 

( أمان لتمميذ معاؽ عقميان، كتـ 22الحياة لدييْف. كتككنت العينة مف )
لكؿ   (11تقسيميْف إلى مجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( بكاقع )

( 32‚5( سنة، بمتكسط قدره )2344منيما. كتراكحت أعمارىْف بيف )
( سنة. كتـ استخداـ مقياس المستكل المعرفي 7‚2حراؼ معيارم )كان
تعديؿ   Amaya & Tomasini [2][، كمقياس جكدة الحياة1]

الباحث(، كالبرنامج التعميمي )إعداد الباحث(. أشارت نتائج الدراسة 
بالنسبة لمقياس الدعـ المعرفي إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

المجمكعة التجريبية في األبعاد الفرعية  في القياس البعدم باتجاه
لى عدـ كجكد فركؽ في 0‚01كالدرجة الكمية عند مستكل داللة ) (. كا 

القياس التتبعي عدا البعد السابع )حقكؽ المعاقيف عقميان( عند مستكل 
(. كبالنسبة لمقياس جكدة الحياة أشارت النتائج إلى كجكد 0‚05داللة )

القياسيف البعدم باتجاه المجمكعة فركؽ ذات داللة إحصائية في 
( في األبعاد الفرعية كالدرجة 0‚01التجريبية عند مستكل داللة )

الكمية، كلـ تكجد فركؽ دالة في القياس التتبعي. كقَاـ الباحث بتفسير 
النتائج كفؽ التراث النظرم كالدراسات السابقة كطرح التكصيات 

 .كالمقترحات البحثية
 أميات، المعرفي المستكل، التعميمي لبرنامجا: المفتاحية الكممات
 .الحياة جكدة ،ن عقميا المعاقيف  ،التبلميذ

 . المقدمة1
ُتعتبر أميات األبناء المعاقيف عقميان األكثر مشاركة في      

حياة أبنائيْف؛ حيث يتحممْف مسؤكليات أعمى مقارنة بدكر آباء 
كافة أنكاع [. كلذلؾ فإف األميات بحاجة إلى 3كأخكة المعاؽ ]

الدعـ ألنو ُيمبي حاجاتيـ المختمفة، كخاصة تدعيـ المستكل 
 Cognitive Support andالمعرفي كالمعمكماتي

informationكأف لدييْف نقص في المعمكمات المتكفرة ، lack 

of available information( مف بنكد 2/5، بكاقع )
 دراسة [. كلقد تناكلت2] ( مف عدد األميات4/10المقياس، ك)

Hedov  عما إذا كاف الدعـ المعمكماتي ُيمبي حاجات أسر
٪( مف العينة لـ يحصمكا ٦٥األطفاؿ المعاقيف، كأظيرت أف )

عمى الدعـ المعمكماتي الكافي، كالبعض اآلخر حصؿ عمى 
 ].4الجكانب الصحية السمبية المصاحبة لئلعاقة ]

ت التربكية كُيعد تدعيـ المستكل المعرفي نكعان مف التدخبل     
، كبالتالي psycho-educational interventions النفسية

مطمبان ضركريان لؤلميات مف حيث الحاجة إلى فيـ حالة المعاؽ 
[. كرغـ جدكل 5بصكرة أعمؽ، كمعرفة مآؿ اإلعاقة مستقببلن ]

التدعيـ المعرفي إال أنو قد تتأخر الحاجة إليو، حيث دلت نتائج 
تيب حاجات أميات المعاقيف في أغمب األبحاث عمى أف تر 

السنكات األكلى مف اإلعاقة ىي: الحاجة إلى الدعـ المادم 
كالميني كاالجتماعي ثـ الحاجة إلى المعمكمات، كيعكد ىذا 
التأخر بسبب ضغكط ك/أك أثر صدمة اإلعاقة عمى األسرة 
كميا، ثـ تظير الحاجة الممحة إلي تدعيـ المستكل المعرفي مع 

 ].6معاؽ لممدرسة، ثـ تزداد مع زيادة النمك ]بداية دخكؿ ال
كمف ناحية أخرل، ُتعاني أميات المعاقيف غالبان مف ضعؼ      

؛ إذ ترل إحدل األميات أف Quality of life في جكدة الحياة
 bad“ ابنيا المعاؽ بمثابة "أخاديد سيئة في شخصيتيا

grooves in her personality” كأف حياتيا الخاصة كصمت ،
، كذكرت أـ marriage breakdown إلى حافة انييار الزكاج

 أخرل أف كجكد االبف المعاؽ بمثابة غيـك في المنزؿ
therapists were in the home  ألف زكجيا يحمميا سبب
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اإلعاقة، باإلضافة إلى أف أشقاء المعاؽ يتيمكنيا بمحاباة االبف 
قائيا أك المعاؽ، كأنو أصبح لدييا صعكبة في االحتفاظ بأصد

 ].7تككيف صداقات جديدة ]
كبناءن عمى ما سبؽ، فإنو ُيمكف مف خبلؿ البرامج التعميمية      

ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان تنمية المستكل المعرفي؛ ألف أم 
 أساس لمتدخؿ يعتمد عمى كـ ككيؼ المعرفة كالمعمكمات

Information and Knowledge المتاحة لؤلميات، كبالتالي 
 Positiveُتساىـ ىذه المعرفة في تنمية المكاجية اإليجابية

Emotions and Coping  ضد اإلعاقة، كمف ثـ تنتقؿ
خدمات األميات النكعية إلى ذكييا المعاؽ، كما ُيمكف مف خبلؿ 
تمؾ البرامج زيادة مستكل طمكح األميات لكافة أفراد أسرة 

 ].8,9] الشخص المعاؽ
 مشكمة الدراسة. 2

تمر أميات المعاقيف عقميان بالعديد مف المكاقؼ الصعبة      
عمييا بسبب كجكد االبف المعاؽ، كمنيا عجزىْف عف معرفة 
كتفسير أسباب كتشخيص اإلعاقة، أك طرؽ الكقاية، ككيفية 

أف أميات األبناء  ؤكد كاكيميزكعمى [. كي7التعامؿ معو ]
قمة  المعاقيف يعانيف مف مستكيات عالية مف التكتر بسبب

حصكليـ عمى المعرفة كالمعمكمات ذات الصمة بحالة طفميـ. 
كما ُتشير نتائج األبحاث إلى أف األميات عمى كجو الخصكص 

[. كَيترتب عمى ذلؾ 10لدييْف ضعؼ كبير في المعمكمات ]
 مشكبلت أخرل حيث ُتعاني األميات مف االستبعاد االجتماعي

social exclusion خارجي المتمثمة بسبب مشكبلت المجتمع ال
في انتقادات بعض المارة: كاإليماءات أك التعميقات كعدـ احتراـ 
اآلخريف لذكييـ، كلذلؾ َتستخدـ األميات تعبير "الذيف يعيشكف 

لمتأكيد عمى مشاعر العزلة  living in the dark "في الظبلـ
 ].11] كالمعاناة لدييفْ 

معاناة أميات أننا ُندرؾ باستمرار أف  كينافكما َيذكر      
المعاقيف َتتطمب فيمان أكبر لحالة ذكييا كزيادة مستكل معرفتيـ، 
كلسد تمؾ الفجكة يمجئْف إلى البحث عمى اإلنترنت، كلكف ُتقابميـ 

ميـ أكثر صعكبة الثقة في تمؾ المعمكمات، كبالتالي تظؿ ىمك 

بحثان عف "االحتياجات غير  فارمر[. كقد أجرل 12غمكضان ]
األطفاؿ المعاقيف"، كأظيرت نتائجيا قمة المعمكمات الممباة ألسر 

كانخفاض الخدمات المعرفية المقدمة ليـ حكؿ سبؿ تعزيز الطفؿ 
 أمايا كتكماسيني [. كفي ىذا الصدد ُيضيؼ13حاليان كمستقببلن ]

أف ضعؼ المستكل المعرفي ألميات المعاقيف يؤدم إلى كجكد 
 ].2إلعاقة ]مفاىيـ خاطئة كُيحِدث لدييـ سكء فيـ عف ا

كمما سبؽ، فإف مشكمة البحث َتتمخص في ضعؼ المستكل      
المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان، كذلؾ خبلفان لما تتطمبو 
حالة الشخص المعاؽ مف ضركرة فيـ المحيطيف بالحالة 
كالتكيؼ معيا، كمف ثـ التعامؿ بشكؿ كاِع كمدرؾ مع المعاؽ. 

إلى بناء برنامج تعميمي لتنمية  كلذلؾ يسعى البحث الحالي
المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان. كبناء عمى ما 
تقدـ، فإف مشكمة البحث تتمثؿ في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس: 
ما مدل فاعمية برنامج تعميمي في تنمية المستكل المعرفي 

ة لدييْف؟ ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان كأثره عمى جكدة الحيا
 :كتنقسـ منو األسئمة الفرعية التالية

 أ. أسئمة الدراسة
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب . 1

درجات المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في 
مقياس المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا بعد 

 تطبيؽ البرنامج؟
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب ىؿ تكجد فركؽ . 2

درجات المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في 
مقياس جكدة الحياة ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا بعد تطبيؽ 

 البرنامج؟
 دراسةالف اهدأب. 
ييدؼ البحث الحالي إلي التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج      

ي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا تعميمي لتنمية المستكل المعرف
 "القابميف لمتعمـ"، كاستكشاؼ أثره عمى مفيـك جكدة الحياة، ككذلؾ

 .معرفة مدم استمرارية فاعمية البرنامج مف خبلؿ فترة المتابعة
 دراسةالأهمية ج. 
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 تعد أميات األطفاؿ المعاقيف مف أبرز مقدمي الرعاية األكلية
primary caregivers  ،كَيرجع ذلؾ إلى طبيعة ك/أك لذكييـ

تنميط أدكار الجنسيف التي يتـ تعمميا خبلؿ التنشئة األسرية، 
٪( مف خدمات الرعاية. كيتـ االعتماد 40حيث ُتقدـ األميات )

عمى األـ في الثقافة الشرقية، كَتستمد منيا األسرة قكتيا خبلفان 
لؾ تقكؿ لمثقافة الغربية التي يتـ االعتماد عمى دكر الرعاية، كلذ

إحدَل األميات: "اآلف أدرؾ أف طفمي يعتمد عمى إلحراز أم 
[. كما تؤدم األميات دكران في الرعاية الشاممة التي 14تقدـ" ]

يحتاجيا المعاؽ، كال شؾ أف قياميا بيذا الدكر يككف ذا فائدة في 
 ].2تعميـ ابنيا، كينعكس عمييا في تحسف جكدة الحياة ]

ة لدعـ أميات المعاقيف عقميان بيدؼ كتكجد محاكالت دائم     
، كذلؾ Continuing Adjustment التكيؼ كالتكافؽ المستمر

مف خبلؿ تقديـ أكجو الدعـ: النفسية كاالجتماعية كالمادية... 
[. كلكنو قد لكحظ أف أميات المعاقيف عقميان يفتقركف إلى 15]

عف  المعرفة البلزمة لمتعامؿ مع المعاؽ؛ فيـ ال يعرفكف الكثير
سمككيات االبف المعاؽ، أك إدراكيـ أف لو العديد مف الحقكؽ 
التي تكفميا القكانيف كالتشريعات، أك كيفية إدراكيـ لمسمككيات 

التي قد تصدر منو. كلذلؾ  Dangerous Behaviors الخطرة
يجب تنمية المستكل المعرفي لؤلميات، كضماف حصكليـ عمى 

عف  Comprehensive information المعمكمات الشاممة
 ].14اإلعاقة ]

كىنا يأتي أىمية الدعـ المعرفي الذم يؤدم إلى تعزيز      
، كبالتالي ترتقي بالركح social support الدعـ االجتماعي

بما ينعكس عمى األميات  parenting morale المعنكية
[. كما يعد زيادة المستكل المعرفي مف االستراتيجيات 8] كالمعاؽ
التي ُتساعد األسرة عمى  preventative strategies الكقائية

، كمف طرؽ التدخؿ في Accepting Disability قبكؿ اإلعاقة
 التي ُتمثؿ دعمان لؤلسر في الحاالت الحرجة crisis األزمات

[9] critical situations  كتُتيح المعرفة لؤلميات تعدد
الخيارات أماميا، كُتخفؼ مف مخاكفيْف إلى حد كبير، كُيمكف أف 
تتخذ األميات مكاقؼ أكثر إيجابية تجاه اإلعاقة. كُيساىـ زيادة 

 المستكل المعرفي أيضان في ضماف كصكؿ الخدمات الرسمية
formal serv¬ices كفي ترجمة المعمكمات إلى خدمات ،

 ].1شخاص المعاقيف ]تدخمية لؤل
كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف البرامج التعميمية المبنية عمى      

 promoteإشراؾ أميات المعاقيف ُيساعد عمى تعزيز التفاىـ

greater understanding .فضبلن عف تطكر أداء األسرة ،
كُيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ البرامج التي تيدؼ إلى ارتفاع 

قيف كزيادة كعي األميات، بحيث ُتصبح كفاءة التفاعؿ مع المعا
 making تمؾ البرامج مكجية نحك جعؿ اآلباء شبو المينييف

parents quasi-professionals [12] 
كلذلؾ يجب زيادة إشراؾ اآلباء في برامج األبناء، كال سيما       

األميات بيدؼ تطكير مياراتيـ، كالتي تنعكس عمى أطفاليـ 
 Mothers asاألميات كدعاةالمعاقيف كالتي تجعؿ 

advocates  حيث تزداد فاعمية أدكارىْف عمى أسس عممية
 ].16لتقديـ أفضؿ خدمات الرعاية كدعـ المعاقيف ]

 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
 :أهمية تنمية المستوى المعرفي

اإلنساف حصيمة ما يعرفو، فعمى ضكء المستكل المعرفي      
الشخص كمف ثـ سمككياتو، كأشد ما تككف تتككف اتجاىات 

لى ضركرة معرفتيـ  الحاجة إلى المعرفة آلباء المعاقيف عقميان، كا 
بالحقائؽ العممية المتعمقة باإلعاقة، مثؿ معرفة الطرؽ التي تؤثر 

 ].17بيا الكراثة عمى اإلعاقة، كالتعامؿ الفعاؿ مع اإلعاقة ]
لما سبؽ، يؤدم الضعؼ المعرفي ألميات المعاقيف  كخبلفان      

إلى عكائؽ تحكؿ دكف ممارستيـ ألدكارىـ الطبيعية كخاصة 
رعاية االبف المعاؽ عمى نحك سميـ، كرغـ حاجة أميات المعاقيف 
ألنكاع الدعـ المختمفة كمنيا الدعـ المعرفي، إال أف ىناؾ العديد 

بكيفية تكاصؿ األسرة، مف الحكاجز التي ُتعيقو. فمنيا ما يتعمؽ 
-semiكىناؾ ما يرتبط بنقص خدمات الدعـ شبو الرسمية

formal support services [9] 1328 أبيدوتو كُيضيؼ 

أنو أحيانان قد ترفض األميات نفسيا المعرفة؛ فقد يككنكف  [1]
غير راغبيف في مناقشة مشكبلت إعاقة ابنيـ بسبب استمرار 
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 ُيسببكا إزعاجان ألبنائيـ. كلذلؾ صدمة اإلعاقة عمييـ، أك حتى ال
يجب التفرقة بيف نقص المعمكمات كبيف استخداميا، كما يجب 

[. 1االىتماـ بضركرة فيـ المعمكمات كسيكلة الحصكؿ عمييا ]
[ أىمية االحتياج النكعي 18كقد أظيرت دراسة القريكتي ]

لممعمكمات عف طبيعة مشكبلت المعاقيف المتعمقة بطبيعة النمك 
يـ حالة المعاؽ، كأدكات التقييـ. كما تحتاج األميات إلى كتقي

معمكمات ُتساعدىـ في تفسير اإلعاقة ألنفسيـ كلآلخريف. كيمكف 
أف يتـ ذلؾ عف طريؽ لقاءات منظمة، أك تشكيؿ مجمكعات 
لؤلميات يتبادلكف فييا معارفيـ كطرح مشكبلتيـ المستجدة مثؿ: 

 .مراىقة... إلخمشكبلت دخكؿ المدرسة أك سف البمكغ كال
 :أىمية برامج األميات

تغيرت نظرة خبراء التربية الخاصة إلى أىمية أدكار آباء       
المعاقيف عقميان كخاصة األميات؛ حيث كانت تصفيـ بأنو ليس 
لدييـ ما يقدمكنو لممعاؽ، كتطكرت إلى النظرة الحديثة التي 

 تأثير كبيرأصبحت ترل أنيـ شركاء، كيمكنيـ أف يؤدكا أدكاران ذا 
[ كىذا الدكر المأمكؿ ال ُيمكف أف يتـ إال مف خبلؿ إمدادىـ 9]

بالمعمكمات البلزمة عف اإلعاقة، كأنو أصبح ممكنان أف يتعممكا 
مبادئ كأساليب تعديؿ سمكؾ المعاقيف حتى ُيحدثكف التغيرات 

 ].18المنشكدة لدييـ ]
المعاقيف في كُتسيـ البرامج القائمة عمى إشراؾ أميات      

استيعاب المطالب المتجددة التي تترتب عمى كجكد المعاؽ، كال 
شؾ أف تقديـ التدعيـ المعرفي الذم ينمي معارؼ كميارات 
أميات المعاقيف يؤثر بشكؿ بالغ عمى تنمية اتجاىات األسرة 
نحك اإلعاقة، كُيساعد في تطبيؽ البرامج كالخدمات المختمفة 

حديثيما ألميات المعاقيف  ساندرز ككاف لممعاقيف بفعالية. كيكجو
قائميف: "إنو مف خبلؿ البرامج التي تعتمد عمى األميات "يمكنؾ 

بكاسطة  ”You can recover your child“استرداد طفمؾ
 Coping زيادة معارفؾ كتعممؾ الستراتيجيات المكاجية

strategies  المختمفة التي تؤدم إلى إيجابية التفاعؿ مع ابنؾ
 ].19] "المعاؽ

 :أهمية البرامج التعميمية

تُقدـ البرامج التعميمية آلباء المعكقيف المعرفة كالمعمكمات      
البلزمة عف تطكر نمك األطفاؿ كاألسباب المؤدية لئلعاقات، كما 
تحتاجو األسر مف ميارات التدريب عمى العناية كرعاية أطفاليـ، 

كقد بدأ صانعي  ككذا التعرؼ عمى الخدمات المتاحة في البيئة،
السياسات كمقدمي الخدمات في أكاخر الثمانينيات احتضاف 
البرامج التعميمية بيدؼ تثقيؼ الكالديف، حيث اعتمدكا عمى 

 ].20مقدمي الخدمات ككسيط مع الكالديف ]
كمنذ ذلؾ الكقت، تـ كضع عدد متزايد مف تمؾ البرامج كتـ 

ي الكقت الحاضر، تكييفيا لعدد متزايد مف البرامج الخارجية. كف
فإف البرامج التعميمية تعد عنصران أساسيان مف عناصر التدخؿ 

 [21]ػ at risk families رالمبكر مع األسر المعرضة لمخط
 :كىكذا، فإف البرامج التعميمية لمكالديف تيدؼ إلى

مساعدة الكالديف عمى تطكير ميارات التعامؿ كبالتالي زيادة  -
 .تنمية الطفؿ

 .حديات كالصعكبات الكامنة لدل اآلباء عف اإلعاقةتطبيع الت -
 .]22] ارتقاء المعرفة ُيقمؿ مف الضغكط المصاحبة لئلعاقة -

كَتستند البرامج التعميمية إلى فرضية أف التدخبلت التي      
ُتعزز رعاية األبناء المعاقيف تتسؽ بشكؿ إيجابي مع أدكار األبكة 

كداعمة لؤلبناء. كتعد أيضان كاألمكمة، كما تخمؽ بيئة آمنة 
بمثابة الداعـ االجتماعي ليـ مما ينعكس عمى الطفؿ المعاؽ. 

 childكقد كثقت األبحاث أف خطر سكء معاممة األطفاؿ

maltreatment  الذم ينتج مف افتقار اآلباء إلى المعمكمات
 ].19البلزمة َيترتب عميو المعاممة غير المبلئمة ليـ ]

التعميمية آلباء المعاقيف عمى عدد مف كتعمؿ البرامج      
المستكيات مف خبلؿ التدريب عمى التقنيات السمككية لئلدارة 
كحؿ المشكبلت، كميارات التكيؼ الشخصي. فعمى سبيؿ 
المثاؿ، تعمؿ بعض التدخبلت عمى مستكل المجتمع المحمي 

، في 'Every child is important" مثؿ حممة "كؿ طفؿ ميـ
بلت أخرل عمى النيج المباشر مع األفراد حيف َتعتمد تدخ

 كالجماعات مثؿ برنامج األبكة كاألمكمة، مع إدخاؿ بعض
 ].21المتغيرات الكظيفية كالديمغرافية عند تقديـ البرامج ]
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 :طبيعة معمومات الدعم المعرفي 
يجب أف تككف المعمكمات المقدمة ألميات المعاقيف خبلؿ      

سيمة المناؿ، كلذلؾ يجب اإلعداد الجيد تدعيـ المستكل المعرفي 
حتى تككف كاضحة، كيجب تكفير الحقائؽ األساسية فيما يتعمؽ 
بحالة الطفؿ الراىنة كمستقبمو، كتكجيو األميات إلى كيفية 

 "[. كُيضيؼ "تراسي23البحث عف مصادر ىذه المعمكمات ]
Tracey  أنو يجب أف ُيقدـ الدعـ المعرفي بأساليب ميسرة حتى

فيميا كاالستفادة منيا، ففي دراسة التجمع الكطني آلباء  يتـ
 National Gathering of Parents كأميات صعكبات التعمـ

with Learning Difficulties  كذلؾ عمى عينة مف آباء
 = المعاقيف عقميان كحركيان كصعكبات التعمـ الصـ كالمكفكفيف )ف

آلباء لممعمكمات (، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف افتقار ا133
َيرجع ألسباب عدة كمنيا أنيا لـ تُقدـ بطريقة ُتمبي احتياجاتيـ 
الخاصة. ككجيت نظر الحككمة البريطانية لذلؾ حيث تـ تعطيؿ 

 disabled facilities نظاـ منح تسييبلت خدمات المعاقيف

grant system  حتى يتـ التأكد مف طريقة إعطاء المعمكمات
[24.[ 

يتـ دعـ المستكل المعرفي عمى شكؿ كتيبات أك  كيمكف أف     
نشرات في البداية، ثـ التدرج في المعمكمات، كأف ترتبط بحاجات 
األميات كالطفؿ. أك تتعمؽ بطبيعة مراحؿ النمك، أك ترتبط 
بالخدمات التي يكفرىا المجتمع المحمي، ككذلؾ التي تتعمؽ 

كسابو ميارات الحياة األساسية ] [. كيعد ذلؾ 5بتعميـ المعاؽ كا 
األساس القاعدم في تقديـ خدمات الدعـ المعرفي القائـ عمى 
معمكمات عف المنظكمة األسرية في ظؿ اإلعاقة كمتغيراتيا 
كحاجاتيا كتحدياتيا، كيمثؿ ذلؾ مطمبان ضركريان لمتخطيط لتمؾ 

 .الخدمات كمكاءمتيا لحاجات األميات
 :دل األمياتعبلقة مفيـك جكدة الحياة باإلعاقة العقمية ل 

 أف اإلعاقات العقمية كالعاىات الخمقية  Fairthorne َيذكر      
األكثر تأثيران عمى انخفاض جكدة الحياة لدل آباء المعاقيف 
كخاصة األميات؛ حيث يترتب عمى كجكد اإلعاقة زيادة معاناة 
األميات بسبب المشاكؿ السمككية لبلبف المعاؽ كزيادة الرعاية 

أف انخفاض جكدة  بندكسف[. كُيضيؼ 11كالتكاليؼ المادية ]
الحياة يؤدم أحيانان إلى أف ُتصبح األميات أكثر عرضة لمتخمي 
عف طفميا، بسبب دكرىا الرئيسي في رعاية المعاؽ كأخكتو 

 ].25كشئكف أسرتيا ]
أنو مف المرجح أف تككف أسباب   Steel"كما َيذكر "ستيؿ     

ميات المعاقيف معقدة حيث تزداد ضعؼ جكدة الحياة أل
اضطراباتيـ النفسية مقارنة بأميات األطفاؿ األصحاء بسبب 

الكبيرة أماميـ، كالتي تشتمؿ عمى  challenging التحديات
سمككيات األطفاؿ الصعبة. كتنقسـ األسباب إلى داخمية كترجع 
إلى الطفؿ نفسو كاألسباب المتعمقة باإلعاقة ذاتيا كمدل تأثيرىا 

ى األميات، أك متغيرات أخرل كتتمثؿ في ضعؼ المستكل عم
التعميمي كالثقافي كاالجتماعي كمقدار كنكع الدعـ المقدـ 

 ].26لؤلميات ]
 :مصطمحات الدراسة

البرنامج التعميمي: ىك مخطط مصمـ كفؽ منظكمة تعميمية،  -1
كيضـ مجمكعة مف الكحدات التعميمية المصممة كفؽ المنحى 

لتنمية ميارات معينة، كيشتمؿ عمى األىداؼ  المنظكمي
[. كُيعرؼ 27التعميمية، كالمحتكل، كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية ]

إجرائيان بأنو استخداـ طرؽ كأساليب التدريس المتنكعة كأدكات 
التقكيـ لتقديميا إلى أميات المعاقيف عقميان بيدؼ زيادة المستكل 

 .المعرفي ليـ
ىك قدرة الشخص عمى معرفة بعض المستكل المعرفي:  -2

المفاىيـ المرتبطة باإلعاقة، ككذلؾ مدل معرفتيـ باآلثار التي 
تمحؽ بالطفؿ المعاؽ مف جراء اإلساءة لو كعدـ قبكلو مف قبؿ 

، كَيتحدد إجرائيان بمقدار  .Abbeduto et al [1]األفراد العادييف
الفرعية: الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا األميات كعمى األبعاد 

مفيـك اإلعاقة العقمية، كأسباب اإلعاقة العقمية، كخصائص 
المعاقيف عقميا، كتصنيؼ اإلعاقة العقمية، كالخدمات التربكية 

 .لممعاقيف، كتأىيؿ المعاقيف عقميا، كحقكؽ المعاقيف عقميان 
 أميات التبلميذ المعاقيف عقميان: ىـ عينة مف أميات األبناء. 3
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(. أما تعريؼ 123بمحافظة الجيزة في الصفكؼ التعميمية )
اإلعاقة العقمية البسيطة فيي نقص في درجة الذكاء نتيجة 
عكامؿ كراثية أك بيئية أك ىما معان، مما يؤدم إلى عدـ القدرة 

البيئة المحيطة بو كَينحصر  عمى تكيؼ الشخص مع نفسو كمع
 ].28( ]5570معدؿ ذكاء أفراده بيف )

جكدة الحياة: ىك الرفاه كاالستقرار العاـ، كىك ناتج مف  -4
لمشخص، كيشتمؿ  complex interaction التفاعبلت المعقدة

عمى الصحة العامة كاالستقبللية كجكدة العبلقات الشخصية 
 ].11كأىدافو كمعاييره في سياؽ بيئتو ]

 :الدراسات السابقة 
 :ينقسـ عرض الدراسات السابقة إلى المحاكر التالية
 :المحكر األكؿ: دراسات تناكلت أىمية دعـ األميات

عزيز الكعي كقبكؿ ت دراسة [22]فقد أجرت آمايا كتكمسيني      
اإلعاقة ألميات األطفاؿ المصابيف بالتكحد في المكسيؾ"، 

( أميات ألطفاؿ 5برنامج مساعدة )ف=كىدفت الدراسة إلى تقييـ 
التكحد، كتركز االىتماـ عمى التدعيـ المعرفي لقبكؿ اإلعاقة. 
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد تأثير إيجابي لمبرنامج عمى 
األميات. كما أظيرت النتائج أىمية متغير العبلقة اإليجابية 

يات الزكجية مع األميات في االستفادة مف البرنامج مقارنة باألم
 .التي ُتعاني مف سمبية العبلقة الزكجية

إلى "التعرؼ عمى ] 29] كاستيدفت دراسة "لكيميف" كآخريف     
طبيعة شبكات الدعـ كالمساندة االجتماعية كنماذجيا المطمكبة 

( 25لدل أميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية"، كبمغت العينة )
أمان أسترالية ألطفاؿ معاقيف عقميان. كقد أكدت نتائج الدراسة عمى 
حاجة األميات إلى الدعـ النفسي كاالجتماعي كمصدر أساسي 

تيب األميات كذلؾ في السنكات األكلى مف اإلعاقة، ثـ طبقان لتر 
 حاجاتيا لمدعـ المادم كالمعمكماتي في المراحؿ البلحقة مف 

 .اإلعاقة
"فعالية برامج تثقيؼ  ببحث [30] كقامت "ىكزلر" كآخركف     

الكالديف لمنع إساءة معاممة األطفاؿ"، كىدفت إلى مراجعة 
البحكث التي تتناكؿ منع إساءة معاممة المعاقيف مف خبلؿ تكثيؽ 

البحكث المتعمقة بفعالية أنكاع برامج الكقاية، كتمت مراجعة 
( دراسة عف برامج تعميـ كتثقيؼ الكالديف، كقارنت بيف 20)

البرامج المفضمة لمكالديف )برامج تثقيؼ الكالديف، أىمية أنكاع 
برامج الزيارات المنزلية، برامج السبلمة الشخصية، كبرامج تكعية 
المجتمع، الحمبلت اإلعبلمية العالمية، البرامج العبلجية، كبرامج 

( دراسة كاف ليا 18الحفاظ عمى األسرة(. كأظيرت النتائج أف )
ييا. كما أظيرت فعالية برامج تأثير إيجابي عمى المشاركيف ف

 .تثقيؼ الكالديف كبرامج الزيارات المنزلية مقارنة بباقي البرامج
دراسة "االحتياجات غير ] 31كتناكؿ "فارمر" كآخركف ]      

الممباة بيف أسر األطفاؿ ذكم الحاالت المزمنة العبلج في مراكز 
بمغت الرعاية الصحية كالتعرؼ عمى أسباب ىذه االحتياجات"، ك 

( مف األميات كاألطباء باعتبارىـ أىـ مقدمي 83العينة )
الرعاية، كأظيرت النتائج كجكد مجمكعة مف االحتياجات غير 
الممباة كعمى رأسيا قمة المعرفة كالمعمكمات المرتبطة بتعزيز 
الطفؿ، كأف ىناؾ حاجة إلى برامج التدخؿ النفسي كاالجتماعي 

 ].13ؿ ]لسد احتياجات األسر في ىذا المجا
 :المحكر الثاني: دراسات تناكلت أىمية الدعـ المعرفي

[ آراء مجمكعة 32فقد استطمعت دراسة "سيف كيارتسييفر" ]      
مف األسر التي لدييا طفؿ معاؽ فكريان؛ لمكقكؼ عمى الدعـ 
الذم تحتاجو، كتـ عمؿ استقصاء مف خبلؿ استبانة، كأكضحت 

د إلى المعمكمات الكافية عف نتائج الدراسة أف معظـ األسر تَفتق
طبيعة الحالة التي ُيعانى منيا أبناؤىا، إضافة إلى الحالة النفسية 
السيئة التي ُتعاني منيا األميات. كأكصت الدراسة بضركرة دعـ 
األسرة معرفيان، كالعمؿ عمى التثقيؼ العاـ الذم يجعؿ األـ كاألب 

 .في طميعة مقدمي رعاية الطفؿ المعاؽ
عما إذا كاف الدعـ  [4] دراسة "ىيدكؼ" كآخريف كبينت     

المعمكماتي ُيمبي حاجات أسر األطفاؿ المعاقيف )ذكم اإلعاقة 
العقمية كمتبلزمة داكف( في الحصكؿ عمى المعمكمات، كتككنت 

( أسرة سكيدية لدييا أطفاؿ معاقيف. كقد ٦٥عينة الدراسة مف )
لدعـ ٪( لـ يحصمكا عمى ا٦٥بينت نتائج الدراسة أف )

٪( 70المعمكماتي الكافي بعد تشخيص إعاقة أبناءىـ، كأف )
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منيـ تركزت معظـ المعمكمات التي حصمكا عمييا عمى الجكانب 
الصحية السمبية المصاحبة لئلعاقة كتجاىمت الجكانب اإليجابية 

 .لدييـ
إلى "التعرؼ عمى أىـ ] 6كسعت دراسة "مرتنسكف كىي" ]      

م اإلعاقة النمائية في المراحؿ األكلى احتياجات أسر األطفاؿ ذك 
مف اإلعاقة"، كتـ استخداـ أسمكب المقابمة بإجراء مقاببلت مع 

( أسرة، كتركزت عمى خمسة محاكر أساسية كىي: الحصكؿ 23)
عمى الدعـ المعمكماتي حكؿ التطكر النمائي لمطفؿ المعاؽ، 
ف كالرغبة في تعمـ ميارات العناية اليكمية، كالرغبة في تككي

اتجاىات إيجابية مف أفراد المجتمع نحك طفميـ المعاؽ، كقد 
أظيرت نتائج الدراسة أىمية الدعـ المعمكماتي عف خصائص 
ذكم اإلعاقة الفكرية، كأىمية تعمميـ ميارات العناية بو، ثـ الدعـ 

 .الميني كالمجتمعي
بدراسة "أنكاع الدعـ المقدـ ] 33كقامت "ككريا" كآخركف ]      

طفاؿ المعاقيف ذكم األصكؿ البلتينية"، كىدفت إلى ألسر األ
التعرؼ عمى الدعـ المقدـ آلباء األطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة 
مف خبلؿ تطكير أداة لقياس ىذا الدعـ، حيث تككنت العينة مف 

( أبا كأما ألطفاؿ معاقيف )عقمي تكحد(، كجاءت الرغبة في 24)
المعمكمات عف الدعـ المعرفي حكؿ كيفية تعميـ الطفؿ، ك 

الخدمات المتكفرة حاليا كمستقببلن، كالحاجة إلى االلتقاء بآباء 
أطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة، كالحديث مع معمـ الطفؿ أك 

 .االختصاصي المعالج
[ التي ىدفت إلى التعرؼ عمى 34كفي دراسة الحديدم ]      

المشكبلت التي تكاجييا أسر األطفاؿ المعاقيف فكريان، كتككنت 
( مف أميات األطفاؿ المعاقيف فكريا 200عينة الدراسة )

الممتحقيف بمراكز التربية الخاصة في مدينة عماف، كأشارت 
نتائج الدراسة إلى أف المشكبلت االقتصادية احتمت المرتبة 
األكلى، كيمييا المشكبلت النفسية كاالجتماعية. كأشارت إلى أف 

ؿ لو أثر ذك داللة كبل مف ُمتغيرم درجة اإلعاقة كجنس الطف
إحصائية في حدة المشكبلت، كأما ُمتغيرم عمر الطفؿ كترتيبو 

 ر ػػػػػػبيف أخكتو فمـ يكف لو داللة إحصائية، بينما ارتبط ُمتغير عم

 .األـ كمستكاىا التعميمي كالدخؿ بالمشكبلت بشكؿ داؿ إحصائيان 
 :المحكر الثالث: دراسات تناكلت جكدة الحياة آلباء المعاقيف

دكر التثقيؼ ] "35] فمقد تناكؿ "سكريسى" كآخركف      
المعمكماتى كأحد متطمبات حاالت اإلعاقة الفكرية لؤلسر كأثره 
عمى جكدة الحياة"، كانعكاس ذلؾ عمى الرعاية المقدمة لممعاؽ. 
حصائي بدايةن  كقامكا بمتابعة األسر مف خبلؿ برنامج بحثي كا 

رات التثقيفية. كأشارت نتائج مف مكلد الطفؿ كحتى التحاقيـ بالدك 
الدراسة إلى أف التحاؽ األسرة بالدكرات كالمقاببلت التثقيفية كاف 
لو أثر إيجابي عمييا، كأشارت إلى زيادة كعي األسرة تجاه حالة 
اإلعاقة البنيا نتيجة التحاقيا بالدكرات التثقيفية، كتحسف الرضا 

 .كجكدة الحياة لؤلسرة
بدراسة "الخبرات المؤثرة  [11] خركفكقامت "جيني فاثكرني" كآ

عمى جكدة الحياة لدل أميات األطفاؿ الذيف يعانكف مف اإلعاقة 
الفكرية كالتكحد"، كىدفت إلى تحديد العكامؿ التي تؤثر عمى 
نكعية حياة أميات أطفاؿ التكحد كاإلعاقة الفكرية، مف خبلؿ 

ـ بيف ( مف أميات األطفاؿ كالذيف تتراكح أعمارى16مقابمة مع )
( سنة، كأظيرت النتائج أف أميات األطفاؿ كصفكا 1124)

معيشتيـ بالصعبة بسبب سمككيات أطفاليـ، كأف عممية تكيفيـ 
بطيئة بسبب الطمبات المتزايدة كالناتجة عف عزلة ذكييـ 

 .المعاقيف، مما يؤثر عمى انخفاض جكدة الحياة لدييف
لدل أميات  [ بحث "الرضا عف الحياة36كأجرل الميندم ]     

األطفاؿ الُمعاقيف عقميان كأميات األطفاؿ غير الُمعاقيف عقميان في 
الككيت"، كفقان لعكامؿ العمر كالجنس كالحالة الزكاجية، كذلؾ 

( ُمعاقان، 60عمى أميات األبناء ذكم اإلعاقة البسيطة )
(. كاستخدمت 40 = كمقارنتيـ بأميات األبناء العادييف )ف

[. كتكصمت النتائج إلى كجكد 37ياة ]مقياس الرضا عف الح
فركؽ دالة في مستكيات الرضا عف الحياة بيف أميات الُمعاقيف 
عقميان كالعادييف كفقان لممتغيرات الديمكجرافية. كما َتبيف أف أميات 
األبناء العادييف يتمتعكف بقدر أكبر مف السعادة مقارنة بأميات 

  ف.الُمعاقي
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 :السابقةتعقيب عمى الدراسات ال
بعد عرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة 

 :ُيمكف استخبلص ما يمي
تناكلت العديد مف الدراسات أىمية المعرفة ألميات المعاقيف  -1

  [2,6,33].مثؿ
 اىتمت بعض الدراسات بالضعؼ المعرفي مثؿ دراسات -2

[31] Farmer et al بيف أسر  عف "االحتياجات غير الممباة
األطفاؿ المعاقيف" كأظيرت انخفاض المعمكمات كالخدمات 

عف "شبكات الدعـ  .Liewellyn et al [29] المعرفية. كدراسة
كالمساندة ألميات األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية"، كأظيرت تأخر 
الدعـ المعرفي نظران لمحاجة إلى الدعـ النفسي كاالجتماعي أكالن 

 Sen & Yurtsever ;[4] [32] اساتفي بداية اإلعاقة. كدر 
Hedov et al عف االفتقاد كالحاجة إلى المعرفة. 

بينما اىتمت دراسات أخرل بفاعمية تدعيـ المستكل المعرفي  -3
عف "فعالية برامج  ,Holzer et al [30] لآلباء مثؿ دراسة

 ".تثقيؼ الكالديف لمنع إساءة معاممة األطفاؿ
كؿ جكدة الحياة كارتباطيا اىتماـ بعض الدراسات بتنا -4

عف "الخبرات .Fairthorne et al [11]  باإلعاقة العقمية مثؿ
 المؤثرة عمى جكدة الحياة ألميات األطفاؿ المعاقيف"، كدراسة

عف "الرضا عف الحياة ألميات األطفاؿ  [36] الميندم،
عف "دكر التثقيؼ  .Soresi et al [35] الُمعاقيف عقميان". كدراسة

كأحد المتطمبات اليامة لحاالت اإلعاقة لؤلسر التي  المعمكماتي
 ".لدييا طفؿ معاؽ فكريان كأثره عمى جكدة الحياة

كمما سبؽ يتضح أىمية تناكؿ البحث الراىف عف مدل فاعمية 
برنامج تعميمي في تنمية المستكل المعرفي ألميات التبلميذ 

 .المعاقيف عقميان كأثره عمى جكدة الحياة لدييفْ 
 :فركض الدراسة

 في ضكء األطر النظرية كالدراسات السابقة تـ صياغة فركض
 :الدراسة عمى النحك التالي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب  -1
درجات المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في 

مقياس المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا بعد 
 .ؽ البرنامج لصالح المجمكعة التجريبيةتطبي
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب  -2

درجات المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في 
مقياس جكدة الحياة ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا بعد تطبيؽ 

 .البرنامج لصالح المجمكعة التجريبية
إحصائية بيف متكسطات رتب ال تكجد فركؽ ذات داللة  -3

درجات المجمكعة التجريبية في مقياس المستكل المعرفي 
 .ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا في القياسيف البعدم كالتتبعي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب  -4
درجات المجمكعة التجريبية في مقياس جكدة الحياة ألميات 

 .قميا في القياسيف البعدم كالتتبعيالتبلميذ المعاقيف ع
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة أ.
َيعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي باعتباره تجربة      

ىدفيا التعرؼ عمى فاعمية برنامج تعميمي لتنمية المستكل 
المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان كأثره عمى جكدة الحياة 

لي جانب ذلؾ استخداـ التصميـ التجريبي ذم  لدييْف، كا 
المجمكعتيف المتكافئتيف )التجريبية الضابطة( لمكقكؼ عمى أثر 

(، كتـ تطبيؽ أدكات كالتتبعيالبرنامج في )القياسيف البعدم 
ق المكافؽ 14351436البحث في الفصؿ الثاني لمعاـ 

 .ـ20142015
 عينة الدراسة ب.

( أمان 22راسة الحالية عمى )اشتممت العينة النيائية لمد     
لتمميذ معاؽ عقميان، المسجمكف دراسيان في مدرسة التربية الفكرية 

(. كبعد استبعاد 123بمحافظة الجيزة في الصفكؼ التعميمية )
عدة حاالت لـ تكمؿ المقياسيف أك الجمسات أك التطبيؽ التتبعي، 
كتـ تقسيميْف إلي مجمكعتيف )تجريبية كضابطة( كعدد كؿ 

( أمان. كقد تمت مجانسة أفراد المجمكعتيف عمى 11مكعة )مج
 :مقياسي الدراسة كما يمي

 تجانس العينة عمى مقياس المستكل المعرفي ألميات التبلميذ  .أ
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  :المعاقيف عقميان 
 لحساب التجانس بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة تـ استخداـ 

رتب درجات اختبار ماف كيتني لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف 
 .أميات المجمكعتيف، كيكضح نتائجيا الجدكؿ التالي

 1 جدول
درجات مجموعتي البحث ودالالتها في مقياس المستوى المعرفي  لمفروق بين متوسطات رتب Mann-Whitney (U) نتائج اختبار مان ويتني

 ألمهات التالميذ المعاقين عقمياً 
 Z (11 = التجريبية )ن (11 = الضابطة )ن األبعاد الفرعية م

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب
 0‚434- 120‚00 10‚91 133‚00 12‚09 مفيـك اإلعاقة العقمية 1
 0‚236- 130‚00 11‚82 123‚00 11‚18 أسباب اإلعاقة العقمية 2
 0‚569- 118‚5 10‚77 134‚5 12‚23 خصائص المعاقيف عقميا 3
 0‚168- 124‚00 11‚27 129‚00 11‚73 تصنيؼ اإلعاقة العقمية 4
 0‚203- 123‚5 11‚23 129‚5 11‚77 الخدمات التربكية لممعاقيف 5
 0‚067- 127‚5 11‚59 125‚5 11‚41 تأىيؿ المعاقيف عقميا 6
 0‚235- 123‚00 11‚18 130‚00 11‚82 حقكؽ المعاقيف عقميا 7

 0‚165- 124‚00 11‚27 129‚00 11‚73 الدرجة الكمية
 (0.05(، )*( دالة عند مستكل )0.01دالة عند مستكل ) (**)
 :تجانس العينة عمى مقياس جكدة الحياة .ب

 :كيكضح نتائجيا الجدكؿ التالي

 2جدول 
 بين متوسطات رتب درجات مجموعتي الدراسة ودالالتها في جودة الحياة لمفروق Mann-Whitney (U) مان ويتنينتائج اختبار 

 Z (11 = الضابطة )ن (11 = التجريبية )ن األبعاد الفرعية م
 مج الرتب م الرتب مج الرتب م الرتب

 0‚586 118‚50 10‚77 134‚50 11‚14 جكدة الُمناخ األسرم 1
 0‚447 133‚00 12‚09 120‚00 10‚91 االستقرار المادم كالبدني 2
 0‚204 123‚50 11‚23 129‚50 11‚77 الدعـ المتعمؽ باإلعاقة 3

 0‚236 123‚00 11‚18 130‚00 11‚82 الدرجة الكمية
يتضح مف خبلؿ الجدكليف السابقيف عدـ كجكد فركؽ ذات      
إحصائية بيف أميات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة داللة 

عمى المحاكر الفرعية لممقياس كعمى الدرجة الكمية في مقياسي 
المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان كمقياس جكدة 
الحياة، مما يدؿ عمى تجانس العينة كبالتالي ُيمكف تطبيؽ 

 .البرنامج
 : أدوات الدراسة ج.
 لمستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميان )مفمقياس ا 

 (إعداد الباحث
مف خبلؿ االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات      

كالمقاييس السابقة التي تناكلت تنمية المستكل المعرفي لئلعاقة 
تـ إعداد المقياس الحالي،   [1]دراسة أبيدكتك كزمبلئو العقمية مثؿ

أبعاد فرعية كىي: مفيـك اإلعاقة العقمية، ( 7شتمؿ عمى )قد اك 
أسباب اإلعاقة، خصائص المعاقيف، تصنيؼ اإلعاقة، الخدمات 
التربكية لممعاقيف، تأىيؿ المعاقيف، حقكؽ المعاقيف عقميا. 

( عبارة تـ تكزيعيا عمى مجاالت 35كيتككف المقياس مف )
( بنكد لكؿ مجاؿ، كتتـ اإلجابة باختيار 5المقياس بكاقع )

غير مكافقة صفر(، كتتراكح الدرجة  1غير متأكدة  2مكافقة )
(، كُتعبر الدرجة المرتفعة عف 70الدنيا كالعميا بيف )صفر: 

المتكسط عمى ارتفاع المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف 
 .عقميان 

 :صدق المقياس
صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف  -1

 ـ ػػػػػػػػػ( في التربية الخاصة كعم13 = )ف المحكميف كالمتخصصيف
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 النفس كأيضان بعض األميات، ككفقان لما سجمكه مف مبلحظات 
 .تـ تعديؿ بعض العبارات كطريقة صياغتيا

صدؽ المقارنة الطرفية: تـ استخداـ المقارنة الطرفية كتـ  -2
(، 10 = ترتيب درجات األميات تنازليان إلى المستكل األعمى )ف

(، ثـ حساب المتكسطات كاالنحرافات 10كالمستكل األدنى )
كقيمة )ت( ثـ معرفة داللة الفركؽ بينيما. كذلؾ لحساب قدرة 
المقياس عمى التمييز بيف األميات في المقياس، كالجدكؿ التالي 

 .يكضح ذلؾ
 3جدول 
 المعرفي ألمهات التالميذ المعاقين عقمياً صدق المقارنة الطرفية لمقياس المستوى 

 قيمة 11 = المستوى المنخفض ن 11 = المستوى المرتفع ن األبعاد الفرعية م
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط "ت"

 **11‚75 0‚948 4‚3 0‚875 9‚1 مفيـك اإلعاقة العقمية 1
 **10‚37 1‚10 4‚7 0‚456 8‚7 أسباب اإلعاقة العقمية 2
 **15‚85 0‚589 4‚7 0‚584 9‚4 خصائص المعاقيف عقميا 3
 **15‚46 0‚851 2‚01 1‚1 8‚9 تصنيؼ اإلعاقة العقمية 4
 **15‚55 0‚876 4‚3 0‚552 9‚3 الخدمات التربكية لممعاقيف 5
 **17‚12 0‚587 3‚4 0‚657 8‚8 تأىيؿ المعاقيف عقميا 6
 **17‚30 0‚657 3‚8 0‚553 9‚1 حقكؽ المعاقيف عقميا 7

 **18‚85 5‚66 29‚3 2‚76 67‚8 الدرجة الكمية
 المرتفع المستكييف بيف الفرؽ أف الجدكؿ مف يتضح     

 اتجاه كفي( 0‚01) مستكل عند إحصائيان  داؿ كالمنخفض
 تمييزم بصدؽ كأبعاده المقياس تمتع يعني مما المرتفع، المستكل
 .مقبكؿ

 :المقياس ثبات 
 ثـ أما،( 31) عمى المقياس طبؽ: االختبار إعادة طريقة -1

 معامؿ كتراكح يكما،( 14) قدره زمني بفاصؿ التطبيؽ إعادة
( 0‚81) الكمية كالدرجة ،(0‚91: 0‚73) بيف لؤلبعاد االرتباط

 .جيد بثبات المقياس تمتع عمى كتدؿ إحصائيا، داؿ كىك
 الثبات معامبلت قيـ كتراكحت: كركنباخ ألفا معامؿ طريقة -2
 يدؿ مما ،(0‚79) الكمى الثبات كمعامؿ( 0‚89: 0‚71) بيف
 .الثبات مف مرتفعة درجة كجكد عمى

 (.الباحث إعداد) الحياة جكدة مقياس 

 مقاييس تناكلت التي السابقة الدراسات عمى االطبلع تـ     
 & Amaya [2]مثؿ عقميا المعاقيف آباء لدم الحياة جكدة

Tomasini. [38] Karande & Kulkarni ;[16] Dias et 

al، ثبلثة عمى مقسـ بندان ( 21) مف الراىف المقياس كيتككف 
 كالبدني، المادم كاالستقرار األسرم، الُمناخ جكدة: كىي أبعاد
 دائما) بدائؿ مف باختيار اإلجابة كتتـ. باإلعاقة المتعمؽ كالدعـ

 بيف المقياس درجات كتتراكح ،(صفر يحدث ال 1 أحيانا 2
 (.42: صفر)
 :المقياس صدق 
 المقياس بعرض المحكميف صدؽ استخداـ تـ: المحكميف صدؽ 

 الخاصة التربية في كالمتخصصيف المحكميف مف مجمكعة عمى
 مبلحظاتيـ، مف بالعديد األخذ كتـ النفسية، كالصحة النفس كعمـ
 الجدكؿ نتائجيا كيكضح الطرفية، المقارنة صدؽ حساب تـ كما

 :التالي
  

 
 
 
 



 
 

176 

 4 جدول 
 الحياة جودة لمقياس الطرفية المقارنة صدق نتائج

 قيمة 11 = المستوى المنخفض ن 11 = المستوى المرتفع ن األبعاد الفرعية م
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط "ت"

 **9‚4 1‚6 6‚3 1‚7 12‚6 جكدة الُمناخ األسرم 1
 **9‚4 1‚5 4‚8 0‚57 9‚8 االستقرار المادم كالبدني 2
 **6‚5 1‚8 4‚7 0‚67 9‚0 الدعـ المتعمؽ باإلعاقة 3

 **14‚2 3‚79 20‚0 1‚8 39‚05 الدرجة الكمية
 كالمنخفض المرتفع المستكييف بيف الفرؽ أف الجدكؿ مف يتضح
 المرتفع، المستكل اتجاه كفى( 0.01) مستكل عند إحصائيان  داؿ
 .قكل تمييزم بصدؽ كأبعاده المقياس تمتع يعني مما

 :المقياس ثبات 
 ( 31 = ف) عينة عمى المقياس طبؽ: االختبار إعادة طريقة

عادة  االرتباط معامؿ كبمغ يكما،( 14) زمني بفاصؿ التطبيؽ كا 
 ).01,0) عند داؿ كىك( 89,0) التطبيقيف بيف

 أبعاد بيف االرتباط معامبلت حساب تـ: الداخمي االتساؽ طريقة 
 الجدكؿ كيكضح لممقياس، الكمية بالدرجة كارتباطيا المقياس،
 :النتائج ىذه التالي

 5 جدول
 الكمية والدرجة الحياة جودة مقياس أبعاد ارتباطات مصفوفة

 الكميةالدرجة  3 2 1 دابعاأل
    - األسرمُمناخ الجكدة 

   - **0‚491 المادم كالبدنيستقرار اال
  - **0‚856 **0‚630 الدعـ المتعمؽ باإلعاقة

 - **0‚820 **0‚978 **0‚957 الدرجة الكمية
 داللة مستكل عند دالة االرتباط معامبلت أف النتائج أظيرت    
 .الداخمي االتساؽ بثبات المقياس تمتع عمى يدؿ مما( 01,0)

 التبلميذ ألميات المعرفي المستكل لتنمية التعميمي البرنامج: ثالثا
 .عقميا المعاقيف

 لتنمية النظرية األطر ضكء في التعميمي البرنامج إعداد تـ   
 Dias et al, [16]مثؿ عقميان  المعاقيف آلباء المعرفي المستكل

Durkin et al, [39]، ليـ المطمكبة المعمكمات عمى لمكقكؼ .
 مف مجمكعة عمى كعرضو األكلية، بصكرتو البرنامج إعداد كتـ

 التبلميذ كأميات النفس كعمـ الخاصة التربية في المتخصصيف
 األىداؼ حيث مف مناسبتو مدم عمى لمكقكؼ عقميا المعاقيف
 يظير أف يمكف ما عمى كالكقكؼ كالزمف، كالمحتكل كاألسمكب

 التي بالمبلحظات األخذ كتـ لتجنبيا، التطبيؽ خبلؿ عقبات مف
 .تعديميا كتـ قدمكىا
 :يمي فيما البرنامج أىداؼ تتضح: البرنامج ىدؼ

  لؤلبعاد عقميان  المعاقيف التبلميذ ألميات المعرفي المستكل تنمية 

 .لممقياس المككنة الفرعية
 كأثرىا العقمية باإلعاقة الرتباطو الحياة جكدة مفيـك تنمية 

 .األميات عمى السمبي
 التي التربكية الخدمات عمى عقميان  المعاقيف أميات تتعرؼ أف 

 .ألبنائيـ المجتمع يقدميا
( 12) مف التعميمي البرنامج يتككف: لمبرنامج الزمني اإلطار
 كمدة أسبكعيان، جمستيف بكاقع تقريبا شيريف مدل عمى جمسة،
 .دقيقة( 40) الجمسة
 كالنمذجة التعزيز فنيات استخداـ تـ: التعميمي البرنامج فنيات

 الجماعي، الحكار المرتدة، التغذية كالحكار، المناقشة كالمحاضرة،
 .البكربكينت كعركض كالمطكيات
 :البرنامج بناء خطكات

 ألميات المعرفي المستكل) البحث مقياسي كتقنيف إعداد 
 ).الحياة كجكدة المعاقيف التبلميذ

 .الفكرية التربية مدرسة مشرفي مف المعاكنيف بعض اختيار 
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 .كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف التجانس إجراء 
 .التعميمي البرنامج إعداد 
 البرنامج تطبيؽ ثـ البحث لمقياسي كالبعدم القبمي التطبيؽ 

 .التجريبية المجمكعة أفراد عمى
 مركر بعد التجريبية المجمكعة عمى التتبعي القياس تطبيؽ 

 .البرنامج انتياء مف شيريف
 كاستخبلص إحصائيا كمعاممتيا األميات استجابات تصحيح 

 .كمناقشتيا النتائج
 عمى األكلية صكرتو في البرنامج عرض تـ: البرنامج تحكيـ

 محكمي لمسادة بالشكر الباحثكف يتكجو) المحكميف مف مجمكعة
. د. أ حمكاف، جامعة اآلداب كمية حسيف، ماجدة/ د. أ: البرنامج

 نائؿ/ ـ. د. أ حمكاف، جامعة التربية كمية الحميد عبد خالد/ ـ
 سعيد د عكاشة، صبرم. د شديفات، محمكد/ ـ. د. أ أخرس،
 .الجكؼ جامعة التربية كمية األنو جبلؿ. د خيرم،

 في التدريس ىيئة كأعضاء عقميا المعاقيف األبناء أميات مف(
 مبلئمة مف التحقؽ بيدؼ النفس، كعمـ الخاصة التربية مجالي

 البرنامج، تطبيؽ قكاعد كمراجعة لمعينة، البرنامج مكضكعات
 صكرتو في البرنامج إعداد تـ المطمكبة التعديبلت إجراء كبعد

 .النيائية
 جمسة( 12) بإعداد الباحث قاـ: البرنامج جمسات محتكل
 الجدكؿ كيكضح، أسبكعيان  جمستيف بكاقع، لؤلميات جماعية
 :الجمسات تكزيع التالي

 6 جدول
 البرنامج جمسات توزيع

 الفنيات واالستراتيجيات الموضوعات الفرعية الموضوع العام م
 التعارؼ بيف المشاركات بعضيـ كالقائـ عمى البرنامج. مقدمة 1

 التعرؼ عمى األىداؼ العامة كالخاصة لمبرنامج.
 التعرؼ عمى مراحؿ تطبيؽ البرنامج.

 المناقشة كالحكار

مفيـك اإلعاقة  2
 العقمية

 .ال يخمك مجتمع منياك اإلعاقة مف الظكاىر المألكفة 
 يعاني المعاؽ مف تدني القدرات العقمية مقارنة بالعادييف.

 يعاني مف صعكبة التكيؼ االجتماعي مع اآلخريف.

 المناقشة كالحكار
 فنيات التعزيزك 

اإلعاقة أسباب  3
 العقمية

 أحيانا إلى الكراثة كزكاج األقارب.اإلعاقة ترجع أسباب 
 عدـ إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج يؤدم لئلعاقة.

 .اإلعاقة العقميةإنجاب األـ في سف كبيرة يؤدم إلى 

 المحاضرة، التغذية المرتدة

اإلعاقة أسباب  4
 العقمية

 .اإلعاقة العقميةى يؤدم تعرض األـ الحامؿ لؤلشعة إل
 .اإلعاقةتعرض األـ الحامؿ لبعض األمراض يؤدم إلى 

 .اإلعاقة العقميةتسيـ طرؽ الكالدة الخاطئة إلى 

 الحكار الجماعي، كالمطكيات

خصائص المعاقيف  5
 )العامة(

 ليس لممعاقيف شكؿ كاحد، كليـ أطكاؿ كأحجاـ أقؿ.
 كاألطراؼ.اإلعاقة الشديدة لدييا غالبا تشكىات بالكجو 

 يتسمكف بكثرة المرض كصعكبة التحكـ العضمي.

المناقشة، عركض 
 البكربكينت

خصائص المعاقيف  6
 )المعرفية كالمغكية(

 يعاني المعاقكف مف ضعؼ االنتباه.
 يعاني المعاقكف مف عدـ المثابرة في المكقؼ التعميمي.

 يعانكف مف تذكر المكاقؼ القريبة كالتفكير المجرد.
 المغكم كالتأخر في النطؽ.بطء النمك 

المناقشة، عركض 
 البكربكينت

خصائص المعاقيف  7
 )االجتماعية(

 تدني السمكؾ االجتماعي المبلئـ لممكقؼ.
 يشعركف باإلحباط لتكرار الفشؿ االجتماعي.

 يمعبكف مع األصغر سنان منيـ.

 المناقشة، النمذجة

اإلعاقة تصنيؼ  8
 العقمية

 كطبي كتربكم. يكجد تصنيؼ سيككمترم
 يمكف لممعاقيف التعمـ كفقا لنكع اإلعاقة كنكع التعميـ.

 يمكف لممعاقيف تعمـ مبادئ القراءة كالحساب.

 المناقشة كالحكار
 فنيات التعزيزك 
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الخدمات التربكية  9
 لممعاقيف

 يستطيع المعاقكف التدريب عمى االعتناء بأنفسيـ.
 يستطيعكف إقامة عبلقات صداقة مع اآلخريف.

 يمكنيـ تعمـ الميارات األكاديمية في االبتدائي كاإلعدادم

المناقشة، عركض 
 البكربكينت

تأىيؿ كعمؿ  10
 المعاقيف

 يمكف تدريب المعاقيف عمى تعمـ الميف البسيطة.
 يمكنيـ العيش باستقبلؿ.

 يتعممكف في الثانكية التعميـ الميني كميارات التشغيؿ.

 المناقشة كالحكار
 فنيات التعزيزك 

حقكؽ كتشريعات  11
 المعاقيف

 لممعاقيف حقكؽ كتشريعات كباقي العادييف.
 التعميـ كالعبلج كالعمؿ مف حقكؽ المعاؽ.

 ىناؾ قكانيف في مناشط الحياة كقيادة السيارات كالبناء.

 المناقشة كالحكار
 

 المناقشة كالحكار المناقشة العامة كطرح المقترحات لؤلميات. الخاتمة 12
 : اإلحصائية األساليب
 االرتباط كمعامبلت المتكسطات في المستخدمة األساليب تمثمت

 ماف: البلبارامترية األساليب كفي المعيارية، كاالنحرافات
 المستقمة، لممجمكعات  Mann-Whitney (U)كيتني

 .المرتبطة لممجمكعات  Wilcoxon (W)كيمكككسكف
 نتائج. ال5

 داللة ذات فركؽ تكجد: عمي كينص: األكؿ الفرض نتائج 
 التجريبية المجمكعة درجات رتب متكسطات بيف إحصائية

 المعرفي المستكل مقياس في الضابطة المجمكعة كدرجات
 لصالح البرنامج تطبيؽ بعد عقميان  المعاقيف التبلميذ ألميات

 .التجريبية المجمكعة
 ماف اختبار استخداـ تـ األكؿ الفرض صحة مف كلمتحقؽ     
 متكسطات بيف الفركؽ لداللة Mann-Whitney (U) كيتني

 ىذه التالي الجدكؿ كيكضح المستقمة، الصغيرة المجمكعات
 :النتائج

 7 جدول
 في البرنامج تطبيق بعد والضابطة التجريبية المجموعة رتب درجات متوسطات بين لمفروق Mann-Whitney (U) ويتني مان اختبار نتائج

 عقمياً  المعاقين التالميذ أمهات معمومات مقياس
 Z (11 = التجريبية )ن (11 = التجريبية )ن األبعاد الفرعية م

 مج الرتب م الرتب مج الرتب م الرتب
 **3‚88- 185‚5 16‚86 67‚5 6‚14 مفيـك اإلعاقة العقمية 1
 **3‚81- 184‚5 16‚77 66‚5 6‚23 اإلعاقة العقميةأسباب  2
 **4‚14- 187‚00 17‚00 66‚00 6‚00 خصائص المعاقيف عقميا 3
 **3‚85- 185‚00 16‚82 68‚00 6‚18 تصنيؼ اإلعاقة العقمية 4
 **3‚77- 183‚5 16‚68 69‚5 6‚32 الخدمات التربكية لممعاقيف 5
 **4‚01- 137‚01 16‚95 66‚50 6‚05 تأىيؿ المعاقيف عقميا 6
 **3‚93- 186‚00 16‚91 67‚00 6‚09 حقكؽ المعاقيف عقميا 7

 **3‚97- 187‚01 17‚00 66‚01 6‚00 الدرجة الكمية
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند      

ألميات ( في مقياس المستكل المعرفي 01,0مستكم داللة )
التبلميذ المعاقيف عقميان، كذلؾ في األبعاد الفرعية كالدرجة الكمية 
لممقياس بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ 
البرنامج ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية مما ُيحقؽ 

 .صحة الفرض الحالي

نتائج الفرض الثاني: كينص عمى: تكجد فركؽ ذات داللة 
حصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية إ

كدرجات المجمكعة الضابطة في مقياس جكدة الحياة ألميات 
التبلميذ المعاقيف عقميا بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة 
التجريبية. كلمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني تـ استخداـ اختبار 

بيف لداللة الفركؽ  Mann-Whitney (U) ماف كيتني
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 :التالي ىذه النتائجمتكسطات المجمكعات الصغيرة المستقمة، كيكضح الجدكؿ 
 8جدول 

المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي في  لمفروق بين متوسطات رتب درجات Mann-Whitney (U) نتائج اختبار مان ويتني
 جودة الحياة

 
 الفرعيةاألبعاد 

 Z (11 = التجريبية )ن (11 = التجريبية )ن
 مج الرتب م الرتب مج الرتب م الرتب

 **3.456 178.00 16.18 75.00 6.82 جكدة الُمناخ األسرم 1
 **2.760 168.00 15.27 85.00 7.73 االستقرار المادم كالبدني 2
 **3.938 186.00 16.91 67.00 6.09 الدعـ المتعمؽ باإلعاقة 3

 **3.992 187.00 17.00 66.00 6.00 الدرجة الكمية
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند      

( عمى المقياس في الدرجة الكمية كاألبعاد بيف 01,0مستكل )
أميات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 

المجمكعة التجريبية، مما يدؿ عمى األثر اإليجابي لصالح 
 .لمبرنامج، كىك ما ُيحقؽ صحة الفرض

 نتائج الفرض الثالث: كينص عمي: ال تكجد فركؽ ذات داللة 

إحصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية في 
مقياس المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا في 

 .دم كالتتبعيالقياسيف البع
كلمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث تـ استخداـ اختبار      

لداللة الفركؽ بيف متكسطات  Wilcoxon (W) كيمكككسكف
 :المجمكعات الصغيرة المرتبطة. ككانت النتائج كما يمي

 9جدول 
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في مقياس  متوسطات رتب درجاتلمفروق بين  Wilcoxon (W) نتائج اختبار ويمكوكسن

 معمومات أمهات التالميذ المعاقين عقمياً 
Z م األبعاد الفرعية م الرتب مج الرتب الرتب السمبية الرتب اإليجابية الرتب المتماثمة 
 1 مفيـك اإلعاقة العقمية 4‚20 21‚00 5 5 1 0‚669
 2 أسباب اإلعاقة العقمية 1‚00 1‚00 1 1 9 0‚447
 3 خصائص المعاقيف عقميا 4‚17 25‚00 6 2 3 0‚984
 4 تصنيؼ اإلعاقة العقمية 2‚00 2‚00 1 1 9 0‚447
 5 الخدمات التربكية لممعاقيف 2‚00 4‚00 2 1 8 0‚535
 6 تأىيؿ المعاقيف عقميا 5‚00 21‚00 4 5 2 0‚179
 7 حقكؽ المعاقيف عقميا 6‚00 65‚00 10 1 0 *2‚854
 الدرجة الكمية 5‚61 50‚50 9 2 0 1‚558

يتضح مف الجدكؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية      
في المجمكعة التجريبية في القياس التتبعي، بمعنى احتفاظ كبقاء 

الكمية أثر فعالية البرنامج عمى أميات المعاقيف في الدرجة 
كاألبعاد الفرعية، عدا البعد السابع )حقكؽ المعاقيف عقميان( حيث 

 (.05,0كانت دالة عند )
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػنتائج الفرض الرابع: كينص عمى: ال تكجد فركؽ ذات دالل 

إحصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة التجريبية في 
مقياس جكدة الحياة ألميات التبلميذ المعاقيف عقميا في القياسيف 
البعدم كالتتبعي. كلمتحقؽ مف صحة الفرض الرابع تـ استخداـ 

لداللة الفركؽ بيف Wilcoxon (W)  اختبار كيمكككسكف
نت النتائج كما متكسطات المجمكعات الصغيرة المرتبطة. ككا

 :يمي
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 11جدول 
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في جودة  لمفروق بين متوسطات رتب درجات Wilcoxon (W) نتائج اختبار ويمكوكسن

 الحياة
Z م األبعاد الفرعية م الرتب مج الرتب الرتب السمبية الرتب اإليجابية الرتب المتماثمة 
 1 جكدة الُمناخ األسرم 2‚50 2‚50 1 3 7 0‚337
 2 االستقرار المادم كالبدني 1‚50 1‚50 1 2 8 0‚414
 3 الدعـ المتعمؽ باإلعاقة 1‚00 1‚00 1 1 9 0‚655
 الدرجة الكمية 3‚33 10‚00 3 5 5 0‚258

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  يتضح مف الجدكؿ السابؽ     
بيف القياسيف البعدم كالتتبعي لممجمكعة التجريبية في جكدة 
الحياة، مما يدؿ عمى استمرار األثر اإليجابي لتحسف مستكل 
أميات التبلميذ المعاقيف عمى جكدة الحياة، كىك ما ُيحقؽ صحة 

 .الفرض
 مناقشة النتائج. 6

يتضح فاعمية البرنامج مف خبلؿ استقراء نتائج البحث      
التعميمي في تنمية المستكل المعرفي ألميات التبلميذ المعاقيف 
عقميان، كقد اتضح ذلؾ مف خبلؿ نتائج الفرض األكؿ كالثاني، 
كذلؾ عمى مستكل األبعاد الفرعية كالدرجة الكمية، كتعكس ىذه 

جة التحسف المممكس في المستكل المعرفي لفاعمية البرنامج يالنت
م انعكس أيضان عمى مفيـك جكدة الحياة في القياس البعدم كالذ

كالتتبعي. كقد استمر ىذا األثر اإليجابي بعد انتياء البرنامج 
خبلؿ القياس التتبعي عدا البعد الفرعي السابع )حقكؽ المعاقيف 
عقميان( كالذم قد َيرجع إلى أف ىذا البعد ىك األخير ضمف 

قد حدث نكع مف اإلجياد األبعاد الفرعية، كيمكف أف يككف 
لؤلميات مما ترتب عميو كجكد فركؽ دالة بيف القياسيف البعدم 

 .كالتتبعي عمى ىذا البعد فقط
 أما عف فاعمية البرنامج التعميمي فإنيا تتفؽ مع دراستي      

[30] Holzer et al ;[35] Soresi et al  التي أشارت
رات كالمقاببلت نتائجيما إلى أف التحاؽ آباء المعاقيف بالدك 

االستشارية كالتثقيفية يككف لو أثر إيجابي، حيث أصبحكا أكثر 
كعيان، كبالتالي تحسنت جكانب أخرل كمنيا الرضا كجكدة الحياة 

[40.[ 
 كتعكد فاعمية البرنامج التعميمي كذلؾ إلى كجكد األميات       

أف األميات  De Lambo في العينة التجريبية لمبحث، كَيذكر
يقكلكف: "ربما إنيـ يعرفكف الكثير عف الدكاء، كلكننا نعرؼ 

 They may know a lot more about"األكثر عف أبنائنا

medication, but we know a lot more about our 

daughter ألف تدريب أباء المعكقيف كخاصة األميات يؤدم ،
المشكمة إلى زيادة تعميـ الميارات كالتعرؼ عمى السمككيات 

ألطفاليـ المعاقيف. كأف األميات لدييْف ارتباط عاطفي قكم مع 
طفميـ المعاؽ، كيعتقدْف أنو يجب أف يككنكا معيـ في جميع 
األكقات لمنعيـ مف التعرض لممخاطر. كبالمثؿ كبداع الحب 
يفقدكف ابنيـ الكثير مف التكيؼ كالتأقمـ مع التغيرات البيئية إذا 

[ كلذلؾ فمف الضركرم إشراكيـ ليعرفكا 40لـ يتعممكا كيعرفكا ]
مشكبلت الطفؿ ك/أك طرؽ الكقاية منيا، حتى تفمؿ األميات 

، ككي reduced overprotection مثبلن مف الحماية المفرطة
تخمؽ مستكَل مقبكالن مف استقبلؿ الطفؿ كخفض الشعكر باألسى 

[. كيؤيد ذلؾ ما تحدثت عنو بعض 15كالذنب لؤلميات ]
حكؿ التغييرات التي حدثت ليـ بسبب البرنامج كالتي األميات 

كانت إيجابية عمكمان. كأنو قادىـ إلى تعزيز التفاعؿ المعزز بيف 
أفراد األسرة حيث كانت تشرح ليـ ما تعممتو في البرنامج 

 .كبالتالي قمؿ ىذا مف شعكرىا بالكحدة
كما ترجع فاعمية البرنامج أيضان إلى طبيعة الفنيات      
تخدمة كما صاحبيا مف أنشطة تعميمية أدت إلى زيادة كعي المس

األميات، فضبلن عف أف البرنامج بما فيو مف كسائط متعددة كاف 
ُيخاطب أكثر مف حاسة لؤلميات. كما كانت ىناؾ دائمان أسئمة 
تحتكم عمى العديد مف اإلثارة كالتشكيؽ لؤلميات مما زاد مف 

ابان عمى درجاتيـ في انتباىيـ كدافعيتيـ، كانعكس ذلؾ إيج
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مقياسي المستكل المعرفي كجكدة الحياة في القياسيف البعدم 
 .كالتتبعي

المدرسة في  أخصائيكال ُيمكف إغفاؿ مشاركة اثنيف مف      
ر سالمدرسة ُيي أخصائيالبرنامج؛ إذ أف اعتماد البرنامج عمى 

يضاح بعض المكاقؼ التعميمية بحكـ صمتيـ  عممية النقاش كا 
[ أنو يجب عند تقديـ 23ة باألميات. كُيضيؼ منصكر ]القريب

البرنامج تعزيز العبلقة المينية مع اآلباء القائمة عمى أساس مف 
التقبؿ كاالحتراـ كأساس لتقديـ خدمات الدعـ المختمفة، كىذا 
َيتطمب تقبؿ األسرة كحسف اإلنصات بعناية، كاالىتماـ بالمحتكل 

ة، كمساعدتيـ عمى أف يشعركا المعرفي كاالنفعالي لرسالة األسر 
 ].23باالرتياح عند التشارؾ معيا في المعمكمات كالمصادر ]

كما يعكد التحسف في البرنامج إلي زيادة الحصيمة المعرفية،      
كىك ما تعرضت لو المجمكعة التجريبية، مما ساعدىـ عمى فيـ 
مشكبلت ذكييـ. كلقد نصت اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم 

صادرة عف األمـ المتحدة عمى ضركرة تكفير معمكمات اإلعاقة ال
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كأسرىـ في الحصكؿ عمى المعمكمات 
كالتثقيؼ كخدمات الدعـ المعرفي، كفي مجالي الصحة اإلنجابية 
كتكفير الكسائؿ الضركرية لتمكينيـ مف ممارسة ىذه الحقكؽ 

إعادة البناء [. كىذا ما قاـ بو البرنامج حيث تـ بناء ك/مع 15]
المعرفي لؤلفكار المتعمقة باإلعاقة، كتغيير االتجاىات نحك 
اإلعاقة كتأثيرىا عمى األسرة. كتقكؿ إحدل األميات في ىذا 

، Knowledge is power" الخصكص "المعرفة ىي القكة
كالكرش التدريبية جعمتني أشعر بثقة أكبر عند التحدث كالتكاصؿ 

كؼ ابني كاحتياجاتو، كذلؾ مع الخبراء كالمختصيف حكؿ ظر 
لى مف أتحدث  تعرفت إلى األماكف التي يمكف أف أذىب ألييا كا 

[18.[ 
في بحثو  ,Tiba & Vadineanu [17] كما يذكر     

"الضعؼ المعرفي كالتكيؼ لدل آباء األطفاؿ المعاقيف عقميان" أف 
األميات أصبحْف يشعركا بأنيْف أكثر استرخاء كقادرات عمى 
التعبير عف المشاعر السمبية لدييـ. كأف األميات تعممْف عدـ 
اإلفراط في االىتماـ بالمعاؽ، كالتعرؼ عمى االحتياجات الفعمية 

إف األميات الحظف  Amaya & Tomasini [2] لو. كيقكؿ
التحسف الذم طرأ عمى الطفؿ المعاؽ مما يعني أنيـ حصمكا 
عمى فيـ أفضؿ لظركفو، كبالتالي كجد تأثير إيجابي لمبرنامج 
عمى األميات، كلكنيما أضافا أىمية ُمتغير العبلقة اإليجابية 

ني الزكجية في االستفادة مف البرنامج مقارنة باألميات التي ُتعا
.Martinson & He [6]مف سمبية العبلقة الزكجية. كُيضيؼ

في بحثو "تعزيز الكعي كقبكؿ اإلعاقة لؤلميات" أف  
زيادة الدعـ المعمكماتي عف خصائص ذكم اإلعاقة الفكرية 
يؤدم إلى تعمـ األميات ميارات العناية بالطفؿ كالتي تككف مف 

 [33]ُيضيؼالتحديات الكبرل التي تكاجييـ. كفي نفس الصدد 
Correa et al  أىمية الدعـ المعمكماتي حكؿ كيفية تعميـ

الطفؿ، كالخدمات المتكفرة حاليان كمستقببلن، كالحاجة إلى االلتقاء 
بآباء أطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة كالتعرؼ عمى آباء لدييـ 
أطفاؿ مماثمكف لحالة طفميـ، كالحديث مع معمـ الطفؿ أك 

 .االختصاصي المعالج
كما زاد مف فاعمية البرنامج ارتباط مفيـك جكدة الحياة      

باإلعاقة ارتقاءن كدنكان مع مستكل المعرفة؛ إذ أنو قد زاد مف 
معمكمات أميات التبلميذ المعاقيف عقميان مما أدم إلي تحسف 

[. كُيمكف تفسير ذلؾ التحسف في مقياس جكدة 38جكدة الحياة ]
تطكر الذم حدث في نمك الحياة بعد تطبيؽ البرنامج بسبب ال

  .معمكمات األميات
 مناقشة النتائج. 6

مف خبلؿ نتائج البحث الحالي فإف ثمة عدة نقاط يجب النقاش 
 :حكليا

إعاقة الطفؿ ىك نقطة انطبلؽ لكافة التغيرات األسرية  -1
العاطفية كاالقتصادية كاالجتماعية، كليس كؿ التغيرات ليست 

يتعاممكف مع العديد مف التغيرات دائما إيجابية، ألف األميات 
الجديدة كالصعبة. كلذلؾ يجب الترفؽ بيـ عند تنفيذ برنامج، 
كالسماح ليـ بالمزيد مف حرية التعبير عف مشاعرىـ، كبث الثقة 
كالتماسؾ، ألننا نقدـ برنامج مساعدة مف شأنو أف ُيساىـ في 

 تخفيؼ معاناة األميات في الكعي كتقرير المصير
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 self-determinationكيعكد عمى المعاؽ بالنفع. 
عمى الرغـ مف أىمية تنمية المستكل المعرفي مف خبلؿ  -2

البرامج المختمفة، كعمى الرغـ مف فاعمية البرنامج الحالي، كلكف 
الباحث يرل عدـ االكتفاء بذلؾ؛ بؿ يجب استمرار تقديـ الدعـ 
المعرفي مف خبلؿ مؤسسات الرعاية المختصة، كمف ناحية 

ل، فإنو كمع نمك االبف المعاؽ يحتاج آباء المعكقيف دائمان أخر 
إلى إجابات ألسئمة تعكسيا فترات النمك المختمفة، كمف ىنا يجب 
أف تعمـ األميات أنيا تتعمـ كي تككف قادرة عمى التعمـ كعمى 
فيـ المعمكمات كأف تككف قادرة عمى البحث عنيا فيما بعد، 

شعار األميات أف الجيد في تمق ي المعرفة اآلف ُييسر مف كا 
 .الرعاية المستقبمية لممعاؽ

يجب مراعاة بعض المتغيرات التي أشارت ليا الدراسات  -3
السابقة مثؿ )عمر األـ كاالبف كالمستكل االجتماعي 
كاالقتصادم، كالدعـ العائمي، كالتديف... إلخ(. كالتي ُتساىـ في 

ف. كبجانب نمك ُتحسف البرامج المقدمة ألميات األبناء المعكقي
آخر ىاـ كىك زيادة قبكؿ اإلعاقة،  يءشالفيـ َيحدث لؤلميات 

كالذم يحدث بفعؿ ارتقاء جكدة الحياة مما يؤثر عمى أداء األسرة 
 .كميا

 التوصيات. 7
 :في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث بما يمي

العمؿ عمى تدريب أميات المعاقيف بطريقة شبو مستمرة  -1
 .الضركرية ليـعمى المعمكمات 

التيسير عمى أميات المعاقيف باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة  -2
 .التي تختصر الكقت كالجيد

اطبلع أميات المعاقيف عمى الجديد دائما في اإلعاقة  -3
 .العقمية

 :كما يكصي الباحث بإجراء البحكث المقترحة التالية
باء فاعمية برنامج تعميمي لتنمية المستكل المعرفي آل -1

المعكقيف في ضكء متغيرات عمر المعاؽ كالمستكل االجتماعي 
 .كاالقتصادم

 التحديات التي تكاجو أميات المعاقيف في الدعـ المعرفي مف  -2

 .كجية نظر األميات كمقدمي الرعاية
 المراجع

 أ. المراجع العربية
(. مدل رضا 2012مصطفى، محمد؛ عبد اهلل، إبراىيـ. ) [5]

أكلياء األمكر عف دمج أطفاليـ في المدارس العادية 
كعبلقتو بجنسيـ كمؤىميـ العممي كعدد أفراد األسرة. 
، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس

10(3 ،)229250. 

 أمكر أكلياء حاجات(. 2009ناصر. ) الحازمي، عدناف [13]
. المتغيرات كعبلقتيا ببعض فكريا المعاقيف التبلميذ

 سعكد. الممؾ التربية جامعة ماجستير، كمية

 المعاؽ الشخص أسرة دعـ(. ٩٠٠٢القريكتي، إبراىيـ. ) [18]
 أمكر جمعيات أكلياء دكر مؤتمر .كاجتماعيا نفسيا

 . الشارقة: جمعيةالمعاؽ الشخص أسرة دعـ في المعاقيف
 .باإلمارات المعاقيف أمكر أكلياء

الدعـ االجتماعي النفسي (. 2009منصكر، طمعت. ) [23]
. منشكرات كمية ألسر األشخاص ذكم اإلعاقة العقمية

 التربية جامعة الشارقة.

(. فاعمية برنامج 2006سالـ، أحمد؛ مصطفى، أحمد. ) [27]
تعميمي مقترح في تنمية ميارات التقكيـ التربكم لدل 

المؤتمر السنكم الفرنسية بكمية التربية. طبلب شعبة المغة 
الثالث عشر لمجمعية السعكدية لمعمـك التربكية 

بعنكاف "إعداد المعمـ كتطكيره في ضكء  ،كالنفسية
 .123: 85فبراير،  22-21المتغيرات المعاصرة" الفترة 

ثقافة اإلعاقة: (. 2009عبد المطيؼ، سماح محمد. ) [28]
 عمى أسر األطفاؿ المُعاقيف. دراسة سكسيك أنثركبكلكجية

 دكتكراه، كمية اآلداب جامعة جنكب الكادم.

مشكبلت أسر األطفاؿ المعاقيف ( 2001الحديدم، ىناء ) [34]
( سنة، دراسة عمى عينة مف األميات في 18-0عقميان )
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، رسالة ماجستير غير منشكرة، محافظة العاصمة
 الجامعة األردنية، عماف.

(. الرضا عف الحياة لدل 2010د. )الميندم، خالد حم[36]
أميات األطفاؿ الُمعاقيف عقميان كأميات غير الُمعاقيف في 

، )مف المؤتمر العممي الخامس لمتربية الخاصة الككيت.
 يناير. 2324السياسات إلى الممارسات(، 

( الرضا عف الحياة لدل المعكقيف 2009الكندرم، ىيفاء ) [37]
مجمة إعاقة عقمية نمائية بسيطة كغير المعكقيف عقميَا، 

، العدد الثاني، جامعة 37، المجمد العمـك االجتماعية
 الككيت.
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL 

PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF THE 

COGNITIVE LEVEL OF THE MOTHERS OF 

MENTALLY DISABLED PUPILS AND ITS 

IMPACT ON QUALITY OF LIFE TO THEM 
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ABSTRACT_ The research aims to determine the effectiveness of an educational 

program in the development of the cognitive level of the mothers of mentally disabled 

pupils and its impact on quality of life to them. The sample consisted of (22) As for the 

mentally handicapped student, was into two groups (experimental and control) by (11) 

each. The ages ranged between (23-44) years, with an average of (5.32) and a standard 

deviation (2.7) years. It was the use of cognitive-level scale (Abbeduto et al., 2012), and 

the measure of quality of life (Amaya & Tomasini., 2014) (Amendment scholar), tutorial 

(prepared by the researcher).She noted the search results for the measure cognitive 

support to the existence of statistically significant differences in the dimensional 

measurement towards the experimental group in Sub-dimensional total score at the level 

of significance (0.01). And to the absence of differences in the iterative measurement 

except the seventh dimension (the rights of the mentally disabled) when the level of 

significance (0.05). For the measure of the quality of life results indicated the presence of 

statistically significant differences in the two measurements dimensional towards the 

experimental group at the level of significance (0.01) in the sub-dimensions of the total 

score. There was no significant difference in the iterative measurement. The researcher 

interpretation of the results according to the theoretical heritage of previous studies and 

research put forward recommendations and proposals. 

Key words: educational program, cognitive level, Mothers of mentally disabled pupils, 

quality of life. 

 

 


